
WISC-VGR

Σεμινάριο εξ αποστάσεως Νοέμβριος 2020
Η ΜΟΤΙΒΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αποκλειστικός εκδότης και διαθέτης του WISC-VGR, διοργανώνει 

εκπαιδευτικό ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ σεμινάριο για το ελληνικό WISC-V 
ΤΙ ΚΑΙΝΟΎΡΓΙΟ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ WISC-V
Οι κλίμακες νοημοσύνης Wechsler, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών, έχουν συχνά αναθεωρηθεί για 
να ενσωματώσουν τις προόδους στο χώρο της νοητικής αξιολόγησης, για να επικαιροποιήσουν τις νόρμες 
των ολοένα εξελισσόμενων πληθυσμών και για να ανταποκριθούν στις κλινικές και πρακτικές ανάγκες των 
σύγχρονων κοινωνιών. 

Η τελευταία έκδοση του WISC-V ξεχωρίζει από τις προηγούμενες εκδόσεις του, καθώς για τη δημιουργία 
του έχουν ληφθεί υπόψη οι νέες έρευνες για τη νοημοσύνη, τη γνωστική ανάπτυξη, τη νευρολογική εξέλιξη, 
και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στη μάθηση. Στην παρούσα έκδοση, επίσης, έχουν επέλθει τροποποιήσεις 
στη διαδικασία χορήγησης και βαθμολόγησης, ώστε να βελτιωθεί η χρηστικότητα της κλίμακας. Το WISC-V 
υπερέχει καθώς ενσωματώνει σημαντικές αναθεωρήσεις όπως νέες υποδοκιμασίες, καινούργιες βαθμολογίες 
δεικτών, και μεγαλύτερο εύρος στους τρόπους βαθμο λόγησης και αξιολόγησης συγκριτικά με αυτά που 
διέθετε το WISC-III.

Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην χορήγηση, στη βαθμολόγηση και την ερμηνεία της κλίμακας WISC-VGR, 
είναι απαραίτητη για την ορθή χρήση και επιτυχή αξιοποίηση του συνόλου των δυνατοτήτων του εργαλείου. 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Επιστημονική διεύθυνση - Εκπαίδευση Αριάδνη Στογιαννίδου Καθηγήτρια Διαγνωστικών Μεθόδων και 
Συμβουλευτικής στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ, PhD Clinical & School Psychology, Hofstra University 
USA και Επιστημονική Υπεύθυνη της Ελληνικής Έκδοσης του WISC-V.

Στοχεύει  στη συστηματική εκπαίδευση ψυχολόγων, ώστε να μπορούν να χορηγήσουν, να βαθμολογήσουν 
και να αξιολογήσουν με επάρκεια την ελληνική σταθμισμένη έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης Wechsler 
για Παιδιά (WISC-VGR).

Απευθύνεται σε ψυχολόγους, που κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Το σεμινάριο διεξάγεται μόνο 
με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού συμμετοχών, δηλαδή 12 άτομα.

Ημέρες και Ώρες διεξαγωγής Η εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση  διαρκεί 4 ημέρες από 4 ώρες την 
κάθε ημέρα. Συγκεκριμένα Σάββατο 14/11, Κυριακή 15/11, Σάββατο 21/11 και Κυριακή 22/11 από 
9:30 έως 13:30. Ακολουθεί πρακτική άσκηση εξ αποστάσεως  χωρίς δέσμευση ημερών-ωρών, διάρκειας 
20 ημερών. 

Κόστος σεμιναρίου 500 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο τηρείται σειρά προτεραιότητας. Χρειάζεται η συμπλήρωση-αποστολή της 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (δείτε στο www.motiboaxiologisi.gr) και η ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Η κράτηση της θέσης γίνεται μόνο με την πληρωμή όλου του ποσού ή προκαταβολής 
200 € έως Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Η εξόφληση γίνεται μία μέρα πριν την έναρξη του σεμιναρίου. Η 
προκαταβολή δεν επιστρέφεται παρά μόνον εάν το σεμινάριο ακυρωθεί με ευθύνη του διοργανωτή.

MOTIBO ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑE
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  
ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ PEARSON CLINICAL 
ASSESSMENT

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EUROPEAN TEST PUBLISHERS GROUP – ETPG

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση του σεμιναρίου και την ολοκλήρωση της Ατομικής 
Πρακτικής Άσκησης είναι η πρόσβαση στο εγχειρίδιο και τα υλικά του WISC-VGR.

Ειδική τιμή για την αγορά του τεστ και τη συμμετοχή στο σεμινάριο  
1.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΑΤΟΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.



ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Βασικοί μαθησιακοί στόχοι του σεμιναρίου WISC-VGR είναι:

• Η συστηματική εκπαίδευση στην τυποποιημένη διαδικασία χορήγησης και βαθμολόγησης

• Η εμβάθυνση στο πρωτογενές και στο δευτερογενές επίπεδο ανάλυσης της κλίμακας

• Η εξοικείωση με βασικά θέματα ερμηνείας και εφαρμογής των αποτελεσμάτων

Το Σεμινάριο αποτελείται από 16 ώρες ομαδικής εξ αποστάσεως σύγχρονης διδασκαλίας και πρακτική άσκηση. 
Διακρίνονται 2 μέρη εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΜΕΡΟΣ Α: Ομαδική εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία 

• Η σημερινή θέση των τεστ νοημοσύνης
• Γενική ανασκόπηση του WISC-VGR - Η ελληνική στάθμιση
• Αλλαγές από προηγούμενες εκδόσεις
• Το πλαίσιο της εξέτασης
• Παρουσίαση των δεικτών και επιπέδων ανάλυσης
• Παρουσίαση των υποδοκιμασιών
• Προετοιμασία και διενέργεια της εξέτασης 
• Γενικές οδηγίες εξέτασης (κανόνες διακοπής, αντιστροφής, διευκρινιστικών ερωτήσεων κ.ά.)
• Παρουσίαση χορήγησης υποδοκιμασιών
• Βαθμολόγηση πρωτοκόλλου
• Ολοκλήρωση βαθμολόγησης και αρχική Ανάλυση περίπτωσης
• Αναφορά και συγγραφή αποτελεσμάτων/ ερμηνεία προφίλ
• Ευρήματα ειδικών κατηγοριών πληθυσμού/Εφαρμογές της κλίμακας στην εκπαίδευση, κλινική πράξη και έρευνα 
• Γενική συζήτηση και Διευκρινήσεις
• Οδηγίες για την πρακτική άσκηση και χρήση ιστοσελίδας

ΜΕΡΟΣ Β: Ατομική Πρακτική Άσκηση
• Προσομοίωση Χορήγησης

• Ασκήσεις Βαθμολόγησης

• Ασκήσεις πρωτοκόλλου

Για το Μέρος Β προβλέπεται Forum συζήτησης και ιστότοπος υποβολής ασκήσεων, καθώς και διατύπωσης 
ερωτήσεων, διευκρινήσεων κ.λπ., διάρκειας περίπου 20 ημερών οπότε και ολοκληρώνεται το σεμινάριο.

Με την ολοκλήρωση του Forum και αφού έχουν παραδοθεί στους εκπαιδευτές όλες οι ασκήσεις, 
χορηγείται «Βεβαίωση Παρακολούθησης».

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1. Κατάθεση (Συνεργαζόμενες Τράπεζες): 

ΕΘΝΙΚΗ 151470821-09 • ΙΒΑΝ: GR4301101510000015147082109
ALPHA BANK 128002320002920 • IBAN: GR 1201401280128002320002920
EUROBANK 0026.0052.20.0200734618 • ΙΒΑΝ: GR7802600520000200200734618
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5026-071111-323 • IBAN: GR03 0172 0260 0050 2607 1111 323

(Δικαιούχος ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.)  
Στην αιτιολογία παρακαλούμε αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σεμινάριο WISC.
2. Χρέωση πιστωτικής κάρτας, με δυνατότητα 3, 4 ή 6 άτοκων δόσεων.

Η ΜΟΤΙΒΟ Αξιολόγηση είναι εμπορικό σήμα της ΜΟΤΙΒΟ Εκδοτική ΑΕ
Τηλ:. 210 8222835, 6943074179 • www.motiboaxiologisi.gr • e-mail: axiologisi@motibo.com


